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Konzultace v insolvenční poradně

Další konzultace v bezplatné insolvenční 
poradně se uskuteční 1. srpna na 
živnostenském úřadu v ulici Na Stráži. 
Odborníci jsou zájemcům k dispozici 
vždy první čtvrtek v měsíci od 14.00 do 
16.00 hodin. Příští konzultace se uskuteční 
5. září.  

Den otevřených dveří i koncerty

Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice 
přichystal na 24. srpna oslavy 370. výročí 
svého založení. Od 8.00 do 14.00 se koná 
Den otevřených dveří, hudební program 
začne ve 12.00 hodin. Návštěvníci se  
mohou těšit na cimbálovku, UDG či 
Tlustou Bertu.

Strakonický drak

Závody dračích lodí na Otavě se uskuteční 
18. 8. od 10.00 hodin. Desetičlenné 
posádky mají stále možnost přihlásit se 
ke startu, termín uzávěrky přihlášek byl 
posunut na 4. 8. Stačí se registrovat na 
e-mailu ladislav.randa@meks-st.cz.

Závody dračích lodí 18. srpna
Oslavy 370 let pivovaru 24. srpna
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu T-Cross: 4,9–5,1 l/100 km, 111–115 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Volkswagen 
T-Cross.

Volkswagen T-Cross je pro každého, kdo potřebuje víc, než jedno auto. 
Nabízí kompaktní design, dynamické jízdní vlastnosti a k tomu flexibilní 
vnitřní prostor. Díky posuvné zadní řadě sedadel a sklopnému sedadlu spolujezdce 
zvládnete naložit vše, co potřebujete k práci i na své koníčky.

Pro všechno, čím jste.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice, spol. s r.o.
Písecká 513, 368 01  Strakonice, tel.: 383 311 828, fax: 383 311 828, e-mail: info@auto-strakonice.cz, www.auto-strakonice.cz
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Břetislav Hrdlička
STAROSTA

Žijeme v digitální době. Zatímco 
díky technice se svět zmenšuje, lidi 
od sebe vzdaluje a odcizuje. První 
středa o prázdninách. Sedíme u stolu 
s kamarády, normální dovolená. 
Náhle jsem u mladých i starších pocítil 
obrovský neklid, létaly nervózní pohledy. 
Katastrofa. Tuto doslova černou středu 
přestal fungovat Facebook, WhatsApp, 
Messenger, Instagram. Protože tyto 
platformy téměř nesleduji nebo ani 
nemám, nechápal jsem. Ale okolí? 
Najednou se začalo mluvit, hlavy se 
tlačily dohromady, lidé se radili, vymýšleli, 
dívali se na sebe a mluvili spolu. Začala 
normální, i když trochu nervózní zábava 
nepřerušovaná ťukáním do klávesnic, 
signály a výkřiky ustřižených melodií. Jako 
zamlada. Jeden si všímal druhého, vrátily 
se úsměvy a trochu zmizely vrásky. Krása. 
Druhý den po obědě jsem si všiml, že 
je zase ticho, lidé se nebaví a dívají se 
do telefonů. Zase to všechno naskočilo 
a každý se uzavřel do své virtuální 
bubliny. Oči, nalepené na obrazovkách, 
se již nedívaly kolem, a každý zůstal sám 
v nekonečném digitálním světě. Matrix 
přichází? Vím, že sám nemám možnost 
tento trend zvrátit, na druhou stranu, když 
si tohle řekne každý z nás, je jasné, že se 
vůbec nic nezmění. Proto apeluji alespoň 
na okruh svých blízkých a jejich dětí, 
vnoučat a požádám vás, abyste totéž 
udělali vy ostatní. Mluvme spolu! Dobré 
slovo má moc pohladit, potěšit, konejšit, 
spojuje nás s blízkými. Žádné fotky, 
esemesky a sdílení ho nikdy nemohou 
nahradit. Přeji vám alespoň na dálku z očí 
do očí pohodovou druhou polovinu léta 
a nedržte se displeje, ale za ruce a žijte 
spolu, lidi!

Že má řemeslo zlaté dno, je odvěká 
pravda, která bohužel v době úspěš-
ných advokátů, byznysmenů a mana-
žerů vzala poněkud zasvé. Učňovské 
školství bylo v porevoluční době až 
nemístně degradováno v opojení 
z možnosti získat hodnotnější maturitní 
vysvědčení otvírající dveře do světa 
úspěchu. A tak se učňovské školy po-
maličku vyprazdňovaly a dnes, chcete-li 
dobrého řemeslníka, platíte ho zlatem.  

A jsme znovu na samém začátku. Pozved-
nout prestiž učňovských oborů a motivovat 
mladé lidi k výučním listům, to je jedním 
z hlavních úkolů strakonické průmyslovky 
ve spolupráci s městem Strakonice a Hos-
podářskou komorou. 

Ve čtvrtek 27. června se poprvé usku-
tečnilo slavnostní předávání pamětních 
listů nejúspěšnějším studentům učňov-
ských oborů na městském úřadu. Celkem 
bylo oceněno osm úspěšných učňů, kteří 

Most v Lidické ulici se již ztišil  

Rekonstrukce mostu v Lidické ulici při-
pravila obyvatelům žijícím v jeho blízkosti 
nejednu pernou chvilku. Ale abychom začali 
od začátku. Most je v majetku Správy a údrž-
by silnic Jihočeského kraje (SÚS). Protože 
byl jeho technický stav značně nevyhovující, 
rozhodla SÚS o jeho celkové rekonstrukci 
sestávající ze stržení původního starého mos-
tu, který byl zhruba za rok nahrazen novým, 
moderním přemostěním.  

Jediné, co kazilo celkový dojem z rekon-
struovaného mostu, byly dilatační spáry. Po 
každém projetí automobilu zazněl monotónní 
zvuk způsobený pneumatikami. 

Místní obyvatelé brzy zmobilizovali své 
síly a zdvihla se vlna odporu. Nejprve se 
obraceli s žádostí o pomoc na kraj, ale od-
tud řešení nepřišlo, a tak nezbývalo než se 

obrátit na město Strakonice. Logicky hledali 
pomoc, kde ji očekávali nejblíže. Bohužel 
vedení města nemohlo nic jiného než vstou-
pit do jednání s majitelem komunikace. 
Hledala se řešení, zkoušelo se experimento-
vat, hygiena měřila zvukové zatížení, které 
ale bylo pod hranicí povolené hlučnosti, 
tedy, ač se to nezdá, v normě. Až v samém 
závěru se snad již podařilo nalézt kompro-
misní řešení v podobě relativně finančně 
i časově nenáročné úpravy sestávající ze 
zalití dilatačních spár pružnou asfaltovou 
emulzí. Podle vyjádření obyvatel z ulice 
MUDr. K. Hradeckého jsou se stávajícím 
stavem a úpravou spokojeni, samozřejmě 
pod podmínkou, že vydrží a časem nedojde 
k jejímu opotřebení, které by vedlo k dalším 
problémům s nesnesitelnou hlučností. Re-
alizovaná oprava by ale měla dle vyjádření 
zástupců SÚS vydržet rozmary počasí. 

ÚVOD
Řemeslo má zlaté dno
MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

nejenže excelentně zakončili studia, ale 
v celém jejich průběhu byli aktivními jak 
při samotném studiu, tak účastí v odbor-
ných soutěžích. 

Slavnostního aktu byl přítomen i se-
nátor Parlamentu ČR Karel Kratochvíle. 
“Ocenění se dávají vždy těm nejlepším, já 
doufám, že tady jsou ti nejlepší, a moc jim 
blahopřeji, protože šikovní lidé jsou všude 
potřební. Doufám, že se vám podaří být 
šikovní v celém životě, abyste byli vždy 
vysoce ceněni,“ řekl. 

V průběhu slavnostního setkání s vede-
ním města a zástupci Hospodářské komory 
starosta města Břetislav Hrdlička disku-
toval s absolventy o jejich další budouc-
nosti. Někteří již mají jasno a nastupují do 
zaměstnání. Jiní se rozhodli pokračovat ve 
studiu, aby si rozšířili vzdělání maturitní 
zkouškou.

Na závěr setkání starosta popřál novým 
absolventům učebních oborů mnoho úspě-
chů v profesním i osobním životě. 

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR
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BK Strakonice oslaví  
80 let své existence
Basketbalový klub Strakonice bude slavit 
80. výročí svého založení. Na 6. a 7. září 
chystá sportovní program zakončený gala-
večerem. V pátek se od 9.00 do 13.00 hod. 
bude v hale STARZ hrát superfinále školské 
ligy. V sobotu je na programu turnaj U12 
v hale TJ ČZ a U15 v hale STARZ, oba se 
budou hrát od 9.00 do 17.30. Od 17.30 do 
19.00 se příznivci strakonického basketbalu 
mohou těšit na utkání hvězd v hale STARZ, 
exhibiční střetnutí bývalých i současných 
hráček BK. Oslavy vyvrcholí galavečerem 
v hale STARZ, který začne v 19.00. 

Část ulice K Dražejovu uzavřena 
do začátku prosince
Kvůli rekonstrukci silnice č. III/02220 
Strakonice – Dražejov je uzavřena část 
ulice K Dražejovu, a to v úseku mezi 
ulicemi Bahenní a Na Střelnici. Uzavírka je 
plánována do začátku prosince. Objízdná 
trasa povede po silnici č. III/13911 ke 
kruhovému objezdu v ulici Katovická, pak 
po silnici č. I/22 (Otavská) a přes Nový 
a Starý Dražejov. Linky MHD 1, 2 a 5 
odbočí v ulici K Dražejovu do ulice Švandy 
dudáka, pojedou ulicí Labutí, obslouží 
zastávku Jezárky a dál budou pokračovat 
podle platného jízdního řádu. Při uzavírce 
silnice č. III/02220 musí firma Znakon, která 
provádí rekonstrukci, umožnit vjezd obyvate-
lům lokality Za Stínadly a ulice Na Střelnici. 
Dále musí umožnit průjezd autobusů MHD 
přes křižovatku ulic Švandy dudáka a silnice 
č. III/02220 (K Dražejovu). 

Běh městem čeká už 25. ročník
Již po pětadvacáté se 21. srpna do ulic 
vydají účastníci závodu Běh městem. 
Start všech závodníků bude tradičně 
v 18.00 hod. z prostor u letního kina. 
Na běžce čekají tratě dlouhé 3 300 
a 6 300 metrů, které povedou po lávce přes 
Otavu, Rennerovými sady, Velké a Palacké-
ho náměstí, Ellerovu ulici a most Jana Pala-
cha přes hrad k letnímu kinu. Zájemci o start 
se mohou hlásit na e-mail koubovi@centrum.
cz do 20. srpna nebo v den závodu 
nejpozději 60 min. před startem. Startovné 
je 100 Kč pro dospělého a 50 Kč za dítě. 
V doprovodném programu zahraje skupina 
Pauza a lidé se mohou těšit také na ukázku 
vojenské techniky. Informace k závodu jsou 
na webu www.strakonickybeh.cz. (red)

Žákovská stipendia počtvrté 
O tom, kdo se učí na samé jedničky, se 
říká, že má dar od Boha. Ono to ale 
s těmi dary nebude tak jednoduché. 
S hřivnami můžete naložit tak, že je 
rozvíjíte a přinášíte tím užitek nejen sami 
sobě, ale i svému okolí, nebo je zkrátka 
můžete promarnit. 

Není to tedy tak, že ten, komu je dáno, se 
nemusí učit, pokud chce se svým nadáním 
prorazit a třeba i jednou pomáhat. Nejinak 
tomu je u těch, kteří se krůček po krůčku 
snaží zlepšovat. I oni musí vynaložit tu vět-
ší, tu menší část svého úsilí, aby z konečné-
ho výsledku měli radost nejen oni sami, ale 
i jejich blízcí. Byla to právě myšlenka ocenit 
ty, kteří se snaží, zlepšují, poctivě pracují, 
protože pochvalu a ocenění přece potřebuje-
me slyšet všichni. 

Již počtvrté se vedení města sešlo u pří-
ležitosti ocenění žáků všech čtyř strako-
nických základních škol za jejich celoroční 
práci. Oceňovaly se jak výborné studijní 
výsledky, tak zlepšení - počítáno procen-
tuálním rozdílem konečného vysvědčení 
oproti vysvědčení pololetnímu.  

Celkem se na pódiu vystřídalo 112 úspěš-

ných žáků. Letošní číslo nikterak nevybo-
čuje z výsledků předcházejících ročníků, 
což je možné považovat za dobrou zprávu 
pro budoucnost. Vzhledem k tomu, že na 
studijních výsledcích se vedle samotných 
žáků podepisují i učitelé a rodiče, je onou 
dobrou zprávou fakt, že strakonické školy 
a strakoničtí pedagogové připravují pro 
život kvalitní mladé lidi. 

Tak jako každý rok byli žáci odměněni za 
své výsledky peněžitou částkou. Donátory 
jsou město Strakonice, které věnuje každé-
mu žákovi 500 Kč, a Komerční banka, která 
k nově zřízenému účtu připíše ještě dalších 
200 korun a přidá drobný dárek. Odměňo-
váni jsou žáci druhého stupně. 

Nejistý osud lávky na Katovické 

Ve Strakonicích vítá příchozí již od 80. let 
minulého století, avšak v současné době je její 
využití zcela minimální. Málokdo ji použí-
vá proto, aby se bezpečně dostal na druhou 
stranu čtyřproudé Katovické. Smysluplné 
využití má snad jen z pohledu milovníků piva, 
kteří si při vjezdu do města udělají rychlý 
průlet historií našeho pivovaru. Řeč je o lávce 
či nadchodu, jak se komu líbí, nad komuni-
kací Katovická. Při poslední prohlídce lávky 
bylo odhaleno její poškození pravděpodobně 

způsobené dopravní nehodou, jejíž viník 
z místa ujel. Podle všeho  nadměrný náklad 
zachytil o dolní část nosníků, které poškodil. 
Lávka byla tedy s okamžitou platností uza-
vřena a v současné době probíhá oprava. Na 
základě výsledků diagnostického průzkumu 
bude připravena projektová dokumentace na 
rekonstrukci, nebo naopak odstranění lávky. 
Konečný verdikt zazní až po její detailní 
prohlídce. 

 Markéta Bučoková, PR 

Foto: J. Krejčová

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR

Foto: redakce
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PRO OBČANY
Nový obal na mléko je celý recyklovatelný
Na trhu se nově objevil stoprocentně recyklo-
vatelný obal na čerstvé mléko, který pochází 
z odpovědné těžby dřeva. 

Obal je hnědý a je složen z plastu a papíru. 
Po konzumaci mléka je ideální obal vhodit 
do žlutého kontejneru, kam se dávají společně 
s plastem nápojové kartony. Metody recyk-
lace tohoto obalu jsou dvě. Jedna je mokrou 
metodou pomocí vířivého rozvláknění, kdy se 
oddělí jednotlivé vrstvy a na sítech se zachytí 
kvalitní papírová vlákna, která se pak použijí 
k výrobě papíru. Druhou je suchá metoda, 
na niž je zapotřebí speciální linka, která je 
dostupná v Německu. Principem této tech-
nologie je rozdrcení nápojových kartonů bez 
nutnosti separace jednotlivých vrstev, ty se 
tepelně lisují na desky používané ve staveb-
nictví jako izolace. 

Na obalu najdete také nové označení Cer-
tified carbonneutral, které mohou používat 
firmy snažící se svými interními opatřeními 
snížit uhlíkovou stopu (definuje množství 
všech skleníkových plynů, které byly vy-

puštěny při výrobě daného výrobku). Dále 
na obalu naleznete obrázek stromu a logo 
FSC (Forest Stewardship Council) Rady pro 
správu lesa, která je nevládní neziskovou 
organizací podporující ekologicky šetrné, 
sociálně přínosné a ekonomicky životaschop-
né lesní hospodářství. Tím napomáhá chránit 
ohrožené a devastované světové lesy. Zakou-
pením takto označených produktů zákazník 
podporuje lesní hospodářství, které je šetrné 
k přírodě a lidem.  

 Lucie Klimešová, 
 odbor životního prostředí

Il. foto: Madeta a.s.
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Společnost MOIRA CZ, a.s.
vypisuje výběrové řízení na pozici

Kontaktní údaje:
p. Šmejkalová
tel.: 777 608 519 | e-mail: konfekce@moira.cz

ŠIČKA
Pracoviště: MOIRA CZ, a.s., Kochana z Prachové 121,

386 01 Strakonice
Požadavky: šití na průmyslových šicích strojích,

praxe výhodou

Mzda: od 14.740,- do 18.500,- v závislosti
na odvedené práci

Vzdělání: vyučen v oboru

Směnnost: jednosměnný provoz 6:00 - 14:30 hod.
Prac. poměr: HPP na dobu určitou do 30.9. 2020

s možností prodloužení
Výhody: stravenky

Nástup: od 12.8. 2019 nebo dle domluvy
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Výlet do Prahy pro úspěšné žáky
Pro žáky z prvního stupně strakonických 
základních škol, kteří se dobře učí a navíc 
školu dobře reprezentují, byl podruhé uspo-
řádán výlet v rámci projektu Historie Prahy 
z hladiny Vltavy. Vybraných šest desítek dětí 
z 3. a 4. tříd díky komisi školství a městu 
Strakonice v červnu navštívilo pražskou zoo 
a absolvovalo výlet lodí.  (red) 

Vzpomínka na mistra Jana Husa
„Hledej pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, 
prav pravdu, drž pravdu až do smrti.“ Citát 
jedné z největších osobností našich, ne-li 
světových dějin denně míjíme vytesaný do 
kamene. Přesto kolik z nás se nad těmito slo-
vy v dnešní konzumní společnosti zamyslí? 
Proto je dobré připomínat si zásadní data 
českých dějin, mezi které 6. červenec patří. 
I letos si město Strakonice, reprezentované 
starostou Břetislavem Hrdličkou, a zástupci 
Jednoty K. H. Borovského připomněli 
604. výročí upálení mistra Jana Husa. 
Všem, kdo uctili jeho památku, patří podě-
kování.  M. Bučoková, PR 
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Dejte si pozor na energetické aukce

Možná jste se už s tím setkali – u dveří 
do vašeho bytu se objeví muž nebo 
žena a říká: „Dobrý den, jdu zkontro-
lovat, zda neplatíte zbytečně moc za 
elektřinu a plyn, ukažte mi vyúčtování.“ 
Přesvědčivost svého jednání pak doplní 
tvrzením, že je od e.onu či jiného velké-
ho dodavatele. 

Na zdejší živnostenský úřad se obrátilo 
již několik občanů s dotazem, který se 
týkal změny dodavatele energií a zejména 
energetických aukcí. Občané si stěžují na 
nedostatek poskytnutých informací, na ná-
tlak prodejců, na nepravdivé tvrzení o tom, 
že jejich současný dodavatel končí, ale také 
na to, že firma je nedostupná a podomní 
prodejce nereaguje na volání.

Lákání zákazníků na výhodné ceny 
nabízené formou tzv. energetických aukcí 
je jeden z novějších trendů. Faktem však 
zůstává, že ne vždy, když je nabízena nejvý-
hodnější cena, je taková nabídka skutečně 
výhodná i pro koncového zákazníka. Spo-
třebitelé musí zcela svobodně zvážit, zda 
není vhodnější kontaktovat přímo prodejní 
místo příslušného obchodníka než riskovat 
podpis smlouvy s podomním prodejcem. 
Všem spotřebitelům doporučujeme využít 
oficiální on-line porovnávače cen energií, 
například na stránkách Energetického regu-
lačního úřadu:

Rizika energetických aukcí
• Jedna návštěva prodejce u vás doma, 

případně jeden telefonický hovor může 
nevědomky znamenat přihlášení se do 
aukce a tím i nechtěnou změnu dodava-
tele. Často nejste ani upozorněni na účel 
telefonátu nebo návštěvy.

• Smlouvu na odběr energií obvykle pode-
pisuje za zákazníka na základě plné moci 
zprostředkovatel (aukční společnost), 
tudíž není možné např. využít výpověď 
ze smlouvy dle platné legislativy (v pří-
padě uzavření mimo prostory obvyklé 
k podnikání nebo distančně až do 15 dní 
po zahájení dodávky, jelikož dodavatel 
se zprostředkovatelem za vás uzavřeli 
smlouvu ve své kanceláři).

• Žádný ze zprostředkovatelů vám nemůže 
garantovat nejnižší cenu na celém trhu 

ČR – může pouze srovnávat nabídky 
z veřejných ceníků a ceny obchodníků, 
kteří se účastní aukcí. Přihlášky do aukcí 
jsou často uzavírány na dobu určitou 
i několika let. V průběhu této doby pak 
dochází například každý rok ke změ-
ně dodavatele, kterého vybírá aukční 
společnost bez možnosti zásahu ze strany 
zákazníka.

• Dražba čili aukce je forma obchodování 
zboží nebo služeb, kde cena není předem 
stanovena a určí se až během dražby.

Vždy věnujte pozornost tomu, s kým 
se chystáte vstoupit do smluvního vztahu, 
a ověřte si, zda se jedná o důvěryhodného 
partnera. Obezřetnost na straně spotřebi-
tele je zásadní a nenahraditelná. Zvláštní 
opatrnosti je třeba dbát při nevyžádaných 
návštěvách podomních prodejců nebo 
nevyžádaných nabídkách prostřednictvím 
telefonu.

Na co si dát pozor
Nejlepší cesta, jak skutečně ušetřit, je 

odmítat podomní nabídky aukcí a dárků 
zdarma. Nemusí se přitom jednat pouze 
o dodávky energií. Podomní prodej jako 
takový představuje z hlediska spotřebitele 
závažné riziko.

Jak mám postupovat, pokud jsem 
již smlouvu s podomním prodejcem 
podepsal? 

U smlouvy, jejímž předmětem je výběr 
dodavatele energií, uzavřené mimo obchod-
ní prostory, např. při podomním prodeji, 
je vaším právem od smlouvy odstoupit do 
14 dnů od uzavření smlouvy. Podnikatel 
nesmí spojit toto právo s jakoukoli sankcí. 
Podnikatel je povinen vás informovat o prá-
vu na odstoupení od smlouvy. V opačném 
případě se může lhůta pro odstoupení 
prodloužit až na rok a 14 dní. Pro prokaza-
telnost řádného a včasného odstoupení od 
smlouvy je nejvhodnější forma doporuče-
ného dopisu. Uschovejte si podací lístek. 
Pokud jste při podpisu smlouvy vystavili 
také plnou moc, doporučujeme ji výslovně 
odvolat. Je-li předmětem smlouvy uzavřené 
při podomním prodeji samotná dodávka 
elektřiny nebo plynu, nikoliv pouze zpro-
středkování výběru dodavatele, umožňuje 
navíc zvláštní zákon smlouvu vypovědět, 
a to nejpozději 15. den poté, co byly zaháje-
ny dodávky energie.

Kde hledat pomoc
Dozorovým orgánem v případě použití 

nekalých obchodních praktik zprostředko-
vateli dodávek energií, např. organizátory 
energetických aukcí, je Česká obchodní 
inspekce. Kontakty na jednotlivé krajské 
inspektoráty naleznete na internetových 
stránkách www.coi.cz.

Dozorovým orgánem v případě užívání 
nekalých obchodních praktik dodavateli 
elektřiny a plynu je Energetický regulační 
úřad. Kontaktní údaje naleznete na interne-
tových stránkách www.eru.cz.

Používání manipulativního a klamavého 
jednání vedlo k přípravě novely energetic-
kého zákona, která má situaci spotřebitelů 
zlepšit. Do doby jejího přijetí by posta-
vení spotřebitelů měla zajistit již přijatá 
Deklarace účastníků trhu s elektřinou 
a s plynem. 

Il. foto: M. Schwarzenberger 

TÉMA

JANA VADLEJCHOVÁ 
vedoucí obecního živnostenského úřadu
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Cyklo-běh proti drogám  
měl zastávku ve Strakonicích
Strakonice byly v červnu jednou ze zastávek 
Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog. 
Akce se konala již posedmnácté a jejím cílem 
je zvýšit protidrogovou osvětu a upozornit na 
to, že děti a mládež nemají dostatečné znalosti 
o škodlivosti návykových látek. „K rozhodnutí 
dětí nebrat drogy vede cesta prostřednictvím 
pochopení toho, co drogy jsou a co způsobují,“ 
řekl ředitel akce Lukáš Bechyně.

Skupina dobrovolníků každý rok vyráží 
po českých městech, letos 1100 km dlouhá 
trasa dvanáctidenního cyklo-běhu vedla přes 
39 měst. V každém z nich se zastavili a v uli-
cích rozdávali brožury a letáky s informacemi 
o nebezpečí drog a jejich zdravotních a sociál-
ních rizicích. Navštívili také představitele 
měst, aby s nimi hovořili o problematice 
drog a jejím řešení, které podle nich spočívá 
zejména ve zvýšené protidrogové osvětě. 
Ve Strakonicích je přijal starosta Břetislav 
Hrdlička. Podle něj je protidrogová prevence 
velmi důležitá, ale myslí si, že bez represí 
není boj proti drogám účinný. 

Podle organizátorů akce se odhaduje, 
že téměř každý druhý Čech ve věku 15 až 
19 let se dostal do kontaktu s ilegální drogou, 
jedná se o zhruba 300 000 náctiletých. Podle 
průzkumů je v ČR 60 000 denních uživatelů 
marihuany, z nichž je  polovina závislých. 
Rizikových uživatelů marihuany je zhruba 
150 000. Věk, kdy děti začínají experimento-
vat s drogami, se snížil k deseti letům.   (red)

Dětští zastupitelé za lepší Strakonice 

Dětští zastupitelé si jako téma své 
činnosti v uplynulém školním roce zvolili 
lepší Strakonice. Zasedání probíhala 
formou diskuze s vedoucími některých 
odborů městského úřadu, kteří před-
stavili činnost svého odboru a zároveň 
dětem odpověděli na jejich předem 
připravené otázky.  

Zastupitelé svou cestu městským úřadem 
začali na odboru školství a cestovního 
ruchu, kde je zajímal především stav, 
případné opravy a plánované rekonstrukce 
jejich škol či rozdělování dotací pro jejich 
volnočasový kroužek. Na odboru vnitřních 

věcí si děti na vlastní kůži vyzkoušely 
svatební obřad a nechaly si vyhotovit ces-
tovní pas. Na odboru životního prostředí se 
diskutovalo o problematice odpadů, úklidu 
města a květinové výzdobě. Na odboru 
dopravy děti prošly jednotlivá oddělení 
a dozvěděly se nejrůznější informace 
například o zkouškách v autoškole, řidič-
ských průkazech, uzavírkách nebo pře-
stupcích. Poslední zastávka byla na odboru 
rozvoje. Zde získaly informace o dotacích 
města, dětských hřištích, územním plá-
nování a ostatních připravovaných akcích 
města Strakonice. Svou činnost zakončily 
sportem, a to projížďkou Podskalím na 
koloběžkách vypůjčených z městského 
informačního centra.     

Dětští zastupitelé si vyzkoušeli svatební obřad    Foto: M. Dubová

MARTINA DUBOVÁ 
odbor školství a cestovního ruchu
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Jubilejní i rekordní Strakonické slalomy 
Členové Kanoistického klubu Otava organi-
zovali poslední červnový víkend již po- 
třicáté závody ve vodním slalomu, které se 
konaly na ostrově před loděnicí na Podskalí. 
Strakonické slalomy patří mezi nejnavštěvo-
vanější sportovní akce v kanoistickém spor-
tu v Čechách. Letos zaznamenali pořadatelé 
rekordní účast 400 lodí.

Již jedny z prvních závodů ve vodním 
slalomu v Čechách se jely pod propustí na 
starém jezu Na Plevně pod strakonickým 
hradem v roce 1954 a přes dlouhou pauzu se 
strakonickým kanoistům podařilo obnovit 
úsilí svých předchůdců a pořádat závody 
v tomto krásném sportu.

Soutěžilo se v kategoriích kajak muži, 
kajak ženy, kanoe muži, kanoe ženy, kanoe 

dvojic muži, kanoe muž+žena. Věkové 
kategorie byly od osmi let po veterány. Nej-
starším účastníkem byl pětasedmdesátiletý 
František Nedvídek ze Dvora Králové nad 
Labem. Domácí kanoisté postavili do závo-
du 12 lodí. Nejúspěšnější z nich byl Jaroslav 

Hajduch, který se jako mladší dorostenec 
stal celkovým vítězem nejobsazenější kate-
gorie kajak muži (190 startujících). Cenného 
úspěchu dosáhl i Jáchym Honzík, který 
obsadil 4. místo mezi nejmladšími žáky.

Hodnotné ceny poskytla pro vítěze firma 
Moira, pivovar Dudák, firma Prillinger. Na 
technické zajištění závodu přispěla ČUS 
a město Strakonice, jehož starosta Břetislav 
Hrdlička v neděli strakonické kanoisty 
navštívil.

Kanoistický klub stále přijímá do svých 
řad nové členy od osmi let, nábory se konají 
v úterý od 17.00 hod. v loděnici. Informace 
najdete na webových stránkách klubu.

 Václav Vondra, 
 Kanoistický klub Otava

Ředitel: Co naplat, zase propršela. Zvažujeme změny
Pro Pivovarskou pouť by se hodila 

průpovídka dědy Komárka z filmu Na 
samotě u lesa, která je ovšem v městském 
zpravodaji nepublikovatelná, avšak žel 
bohu pravdivá. Další ročník poutě propršel. 
Nutno z tohoto místa ocenit skalní přízniv-
ce a fanoušky dobrého strakonického piva 
i kvalitně sestaveného programu. Protože ti 
všichni i přes nepřízeň počasí vydrželi až do 
samého konce a velmi dobře se bavili. Což 
samozřejmě těší pivovarníky, méně je však 
těší závěrečný účet celé akce. Vzhledem 
k tomu, že veškeré náklady nesou oni sami 
a jen drobná část je hrazena z reklam či 
pronájmů stánků, nutí to správné hospodá-
ře k zamyšlení. Hovořili jsme s ředitelem 
pivovaru Dušanem Krankusem a sládkem 
Vlastimilem Matejem.

Pane řediteli, letošní ročník Pivo-
varské poutě byl vaší premiérou 
v ředitelském křesle. Jak jste ji 
prožíval?  

Prožíval jsem ji pohledem nalepeným 
na snímky z radarů, které ukazovaly 
blížící se déšť. Modlení v tomto případě 
moc nepomohlo. Na druhou stranu jsem 
vnímal, že se program návštěvníkům 
líbil, že se dobře baví, a to je ten hlavní 
důvod, proč to děláme. Náklady na tuto 
akci však stále rostou, pokud chceme za-
chovat stávající úroveň, budeme se muset 
zamyslet, jak dál. Jednou z možností je 

i zavedení přiměřeného vstupného, tak 
jak to dělá spousta jiných pivovarů. 

V srpnu pivovar čeká velkolepá 
oslava kulatých narozenin. Na co 
návštěvníky pozvete?  

Pivovar existuje už 370 let! Jen považ-
te, co všechno se za tu dobu v historii 
lidstva událo. A vidíte, pivovar ve Stra-
konicích vše přežil. Byla by velká škoda, 
aby tomu tak nebylo i nadále. Časy se 
změnily, velké firmy kupují malé a stá-
vají se ještě většími. Měřítko úspěchu se 
často poměřuje hodnotou peněz. Osla-
va 370 let založení pivovaru by kromě 
zábavy měla být jakýmsi ohlédnutím do 
dob dávno minulých. Proto připravujeme 
krátký film o historii našeho, vlastně 
i vašeho pivovaru, který budeme promí-
tat na velkoplošné obrazovce. Co se týče 
hudebního programu, je koncipovaný 
zcela záměrně jako multižánrový. Od 
cimbálové muziky až po tvrdý rock. Ať 
si vybere každý.  

Připraveny jsou komentované prohlíd-
ky s našimi průvodci, konat se budou 
vždy po půl hodinách od 8 do 14 hodin. 
Počet návštěvníků je pro dokonalý 
zážitek z prohlídky omezený na 25 osob 
na každý interval. Rezervaci časových 
bezplatných vstupenek návštěvníci získa-
jí při vstupu do areálu pivovaru. Doporu-
čuji zajistit si vstupenky v předstihu, bez 

nich do pivovaru nebude možný vstup. 
Těšíme se na vás!

Pane sládku, v srpnu oslavíte 
370. výročí založení pivovaru. Určitě 
budete mezi prvními gratulanty. Co 
byste pivovaru popřál do dalších let. 

Náš pivovar si určitě zaslouží i oslavu 
dalších kulatých výročí už jen proto, že 
navazujeme na práci stovek lidí před námi 
v jeho předlouhé historii. Zároveň pivovaru 
přeji, aby na něj byli Strakoničtí hrdí 
a naše pivo jim chutnalo.

 Markéta Bučoková, PR 

Foto: Lucie Tesařová
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KALENDÁŘ AKCÍ
VÝSTAVY 
7.–31. 8.
Klára Jánská – keramika, obrazy
Poprvé se ve Strakonicích představí absolventka Střed-
ní uměleckoprůmyslové školy keramické v Bechyni 
a keramička Klára Jánská. Těšit se můžete na olejomal-
by a dekorativní keramiku. Vernisáž se koná 6. 8. od 
17.00. Místo: černá kuchyně, info: muzeum

7. 8. – 2. 9. 
Knihovna budoucnosti
Výstava výtvarných prací dětských čtenářů Šmidinge-
rovy knihovny na téma Knihovna budoucnosti aneb 
Jak bude vypadat knihovna za 175 let. Otevřeno ve 
výpůjční době ŠK. Místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

do 5. 8.
Bedřich Zákostelecký:  
Ve znamení sedmiček
Výstava Bedřicha Zákosteleckého (77): knižní vazba 
(věnuje se jí od 7. 7. 1977), závěsné objekty s citáty, 
Škola hry na klarinet (45 let od vydání učebnice 
psané ve Strakonicích). Otevřeno ve výpůjční době 
knihovny. Místo: vstupní hala ŠK, info: ŠK

do 15. 9. 
Tipy na výlety po okolí
Venkovní panelová výstava. Její součástí jsou dobové 
fotografie připomínající 370. výročí založení měšťan-
ského pivovaru Strakonice. Místo: III. nádvoří strakonic-
kého hradu, info: muzeum

do 31. 12.
Výstava enkaustiky
Enkaustika aneb Krácení dlouhé chvíle Josefa Novot-
ného. Obrázky tvořené žehličkou a voskem. Přístupné 
v době konání společenských akcí. Místo: společen-
ský sál ŠK, info: ŠK

KINO OKO 
1., 3., 4. 8., 20.00 hod. 
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
USA, akční/dobrodr., titulky, 136 min., přístupný od 
12 let

3.–5. 8., 17.30 hod.
Tlapková patrola
USA, anim./rodinný, dabing, 66 min.

5.–6. 8., 20.00 hod.
Slunovrat
USA, horor/mysteriózní/thriller, titulky, 140 min., přístup-
ný od 15 let

7.–8. 8., 20.00 hod. 
Je mi fajn s. r. o.
Fr, drama/komedie, titulky, 103 min., přístupný od 12 let

8.–11. 8., 17.30 hod. 
Toy Story 4: Příběh hraček  3D 
USA, anim./dobrodr./rodinný, dabing, 90 min.

10.–12. 8., 20.00 hod.
Noční můry z temnot
USA, horor, titulky, přístupný od 12 let

13.–14. 8., 20.00 hod.
Muži v černém: Globální hrozba  3D
USA, akční/komedie/sci-fi, dabing, 107 min., přístupný 
od 12 let

15.–20. 8., 17.30 hod.
Hodinářův učeň
ČR, pohádka/rodinný, 102 min., přístupný od 7 let

15.–16. 8., 20.00 hod. 
Tenkrát v Hollywoodu 
VB/USA, drama/komedie/krimi/thriller, titulky, 
159 min., přístupný od 12 let 

INZERCE
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18.–19. 8., 20.00 hod. 
Annabelle 3
USA, horor, mysteriózní/thriller, titulky, 106 min., přístup-
ný od 15 let

20.–21. 8., 20.00 hod.
Mia a bílý lev  
Fr, rodinný/dobrodr., dabing, 98 min. 

22.–23. 8., 20.00 hod.
Anna
USA, akční/thriller, titulky, 118 min.

23.–24. 8., 17.30 hod.
Aladin 3D
USA, dobrodr./rodinný/komedie, dabing, 128 min.

24. 8., 20.00 hod.
Podfukářky
USA, komedie, titulky, 97 min., přístupný od 12 let

25.–26. 8., 17.30 hod.
Spider-man: Daleko od domova  3D
USA, akční/dobrodr./sci-fi/komedie, dabing, 142 min. 

25.–27. 8., 20.00 hod.
Krvavá nevěsta
USA, horor/komedie, titulky, 90 min., přístupný od 15 let

28. 8., 20.00 hod.
Devadesátky
USA, drama/komedie, titulky, 85 min., přístupný od 
12 let

29.– 31. 8., 17.30 hod.
Angry birds ve filmu 2   3D
USA, anim./rodinný, dabing, 86 min.

29.–31. 8., 20.00 hod.
Přes prsty
ČR, komedie, 101 min., přístupný od 12 let
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Skupina Alzheimercentrum se specializuje na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou. Naše centra jsou vybavena pro poskytování moderní
ošetřovatelské péče. Prioritou je pro nás osobní a laskavý přístup ke klientům i našim zaměstnancům. Více na www.alzheimercentrum.cz

Nabídka volné pracovní pozice

Všeobecná zdravotní sestra Loucký Mlýn

Naše požadavky:

• Ukončené oborné vzdělání 

• Odbornost, profesionalitu

• Trpělivý a vstřícný přístup 

• Chuť pomáhat druhým 

• Týmovost

Naše nabídka:

• Velmi dobré mzdové podmínky

• HPP na dobu neurčitou

• 25 dní dovolené 

• Dotované stravování (oběd za 15 Kč) 

• Odborný růst a vzdělávání

•• Zázemí silné společnos�

• Práci v příjemném prostředí 

Kontakt pro zájemce:  mobil: +420 774 774 088
     e-mail: hr2@alzheimercentrum.cz

Naše požadavky:
• Ukončené oborné vzdělání
• Odbornost, profesionalitu
• Trpělivý a vstřícný přístup
• Chuť pomáhat druhým
• Týmovost

Naše nabídka:
• Velmi dobré mzdové podmínky
• HPP na dobu neurčitou
• 25 dní dovolené
• Dotované stravování (oběd za 15 Kč)
• Odborný růst a vzdělávání
• Zázemí silné společnosti
• Práci v příjemném prostředí

Kontakt pro zájemce: mobil: +420 774 774 088, e-mail: hr2@alzheimercentrum.cz
Skupina Alzheimercentrum se specializuje na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou.  

Naše centra jsou vybavena pro poskytování moderní ošetřovatelské péče.  
Prioritou je pro nás osobní a laskavý přístup ke klientům i našim zaměstnancům. Více na www.alzheimercentrum.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ www.meks–st.cz | www.knih–st.cz | www.muzeum–st.cz | www.csop–strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz  
www.stejikasro.webnode.cz | www.rcberuska.cz | http://zus.strakonice.cz 

POZVÁNKY
3.–4. 8.
Strakonický bazén
celorepubliková parašutistická soutěž v přesnosti 
přistání na cíl
místo a info: letiště Strakonice

3. 8., 20.30 hod.
Ať žijou Hoštice
Vodvas a VOK uvádí téměř absurdní frašku
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

3. 8., 20.30 hod.
Woody naslepo
vybraný film Woodyho Allena
místo: park u DPS Rybniční, info: Jsme Strakonice

4. 8., 18.00 hod.
Z babiččiny krabičky
oblíbené písničky našich babiček, účinkují 
Blanka Tůmová a Pavel Skalický
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

6. 8., 18.00 hod.
Strakonické příběhy LXVIII.  
Karel Skalický. Vítězství nad úkladnými líčidly. 
Nitky životů nejstarších strakonických spolků 
19. věku. Další vyprávění regionálního historika.
místo: spol. sál ŠK (hrad), info: ŠK Za  
Parkem

7. 8., 16.30 hod.
Zastavení v čase
Krátké setkání, ztišení, verše Jan Werich, 

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
www.farnost-strakonice.cz 
Kostel sv. Markéty otevřen: 
Út-So 9.30-12.00, 13.30-16.45; Ne 13.00-17.00 
(změna vyhrazena)
Nedělní bohoslužby: 8.00 Podsrp;  
9.30 sv. Markéta 
15. 8., 17.30 Podsrp – Slavnost Nanebevzetí 
P. Marie – bohoslužba
22. 8., 17.30 Podsrp – Památka P. Marie 
Královny – bohoslužba
1. 9., 9.30 sv. Markéta – nedělní eucharistie 
s promluvou pro děti a požehnáním školních 
potřeb
1. 9., 16.00 fara (Velké nám. 4) – táborák pro 
každého dobré vůle

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Lidická 194, Strakonice, www.manacirkev.cz
Srdečně zveme na:
Bohoslužby – každou neděli v 9.30 hod.

poetická próza Jiří Voskovec. 
místo a info: pobočka ŠK Za Parkem

7., 14., 21. a 28. 8., 18.00–19.00 hod.
Lady latina
místo: pizzerie Hai, Palackého nám., info: 
LaStraDance Academy

7., 14., 21. a 28. 8., 19.30–20.30 hod.
Kurz brazilského zouku
místo: pizzerie Hai, Palackého nám., info: 
LaStraDance Academy

7., 14., 21. a 28. 8., 20.00–22.00 hod.
Letní kino Pod Stolem 
místo a info: čajovna Pod Stolem

8. 8., 19.00–21.00 hod.
Tančírna Pod Stolem
místo a info: čajovna Pod Stolem

9. 8., 20.30 hod.
I přes přísný zákaz dotýká se sněhu
DČ divadlo Čejetice
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

10. 8., 6.55 hod.
Výlet – vrch Chlustov a okolí
Sraz v 6.55 před nádražím ČD, v 7.10 odjezd 
do Horní Vltavice, kde bude čekat průvodce 
Josef Pecka (poplatek 100 Kč na místě). 
Půjdeme cca 15 km přes Havránku, vrch 
Chlustov, přírodní rezervaci Hliniště a Žlíbský 
vrch zpět do H. Vltavice. Odtud jede několik 
spojů, např. v 17.16. Trasu lze případně 
přizpůsobit. 
info: www.csop–strakonice.net

10. 8., 7.30 hod.
V. vzpomínková motocyklová soutěž 
Šumavou
7.30–9.30 technická přejímka a výstava 
soutěžních motocyklů, start od 11.00, dojezd 
strojů do cíle od 15.30
místo: III. hradní nádvoří, info: www.
soutezsumavou.cz

10. 8., 20.30 hod.
Zelená kniha
nejlepší film letošního udílení Oscarů
místo: pod restaurací Splávek (cirkusplac), info: 
Jsme Strakonice 

11. a 24. 8., 15.00–17.00 hod.
Latino workshop 
místo: malý sál DDM, info: LaStraDance 
Academy

11. 8., 18.00 hod.
Zlatá éra Semaforu
největší hity Semaforu v podání Magdy 
Křížkové–Šebestové a Pavla Skalického
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

12.–16. 8., 8.00–16.00 hod.
Příměstský tábor Dívčí jízda
program speciálně pro holky – výroba šperků, 
kosmetiky, tancování, celodenní výlet
místo a info: STEJIKA, www.stejikasro.webnode.cz

13. 8., 16.00–19.00 hod.
Kurzy přírodní zahrady
Teoretické rady k fungování přírodní zahrady, 
vše si vyzkoušíte v praxi. Kurzem provází F. 
Langmajer. Srpnové téma: zelené hnojení, 
ochrana půdy proti erozi a ztrátě vláhy, řez 
peckovin. Přihlášky a více informací na: jan.
juras@knih–st.cz nebo 721 658 244. 
místo: konec Říční ul., Katovice

13. a 27. 8., 18.00 hod.
Klub deskových her Strakonice
prázdninové deskohraní, zdarma a pro všechny
místo: čajovna Pod Stolem, info: STEJIKA

16. 8., 20.00 hod.
Latino párty
místo: pizzerie Hai, Palackého nám., 
info: LaStraDance Academy

16. 8., 20.30 hod.
Nejlepší jsou studený
DS Skupa Mladějovice sehraje komedii od 
Josefa Berana
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

17. 8., 15.00–18.00 hod.
Fér market a workshop
tvořivé dílny, divadlo pro děti, hudební 
vystoupení, hmyzí, bylinkové a včelí interaktivní 
stanoviště, lokální a zdravé občerstvení
místo: Rennerovy sady, info: FB Jsme Strakonice

17. 8., 20.30 hod.
Starci na chmelu
promítání 
místo: Rennerovy sady u glorietu, info: Jsme 
Strakonice 

18. 8., 10.00 hod.
Dračí lodě
závod dračích lodí na Otavě
místo: prostor u lávky nad Otavou, info: MěKS

20. 8., 17.00–19.00 hod.
Ochutnávka čajů 
místo a info: čajovna Pod Stolem

21. 8., 18.00 hod.
XXV. ročník Běhu městem
místo: letní kino, info: www.behmestem.cz

22. 8., 19.00–21.00 hod.
Tančírna Pod Stolem
místo a info: čajovna Pod Stolem

23. 8., 19.00–22.00 hod.
Ochutnávka vín 
místo a info: čajovna Pod Stolem

23. 8., 20.30 hod.
Strakonický dudák aneb Hody divých žen
hraje DS Čelakovský
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

24. 8., 10.00–17.00 hod.
Vlna a mléko
Ukázky zpracování mléka a vlny, předávání 
dožínkového věnce, jarmark a dílny pro 
děti, pečení chleba spojené s ochutnávkou, 
komentované prohlídky.
místo: vodní mlýn Hoslovice, info: muzeum

24. 8., 8.00 hod.
370 let pivovaru
8.00-14.00 den otevřených dveří, od 12.00 
hudební program - vystoupí Prácheňský soubor 
písní a tanců, Narttu, Jackye, Cimbálová muzika 
Milana Broučka, UDG, Tlustá Berta, Zakázaný 
ovoce
místo a info: Dudák – Měšťanský pivovar 
Strakonice

24.–25. 8.
Strakonice žijí 2019
1. víkend sportu, pohybu, zdravé výživy
místo: strakonický hrad, info: MěKS

24. 8., 19.00 hod.
Posezení s argentinským tangem
místo: čajovna Pod Stolem, info: LaStraDance 
Academy

25. 8., 11.00–18.00 hod.
Seminář argentinského tanga
registrace a info na e–mailu 
lastradanceacademy@gmail.com
místo: čajovna Pod Stolem

31. 8., 16.30 hod.
55 let big beatu na Strakonicku
vystoupí: Extrakt, Meteor, Bluestars 69, Progres 2
místo: II. hradní nádvoří, info: MěKS

4. 9., 19.00 hod.
Trabantem napříč Tichomořím
místo: dům kultury, info: MěKS

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

LETNÍ KINO (vstupné zdarma)

2. 8., 21.00 hod.
Krakonoš a lyžníci  
ČSSR, 1981, komedie, 72 min.

9. 8., 21.00 hod.
Slunce seno a pár facek
ČSSR, 1989, komedie, 128 min.  

17. 8., 21.00 hod.
Copak je to za vojáka 
ČSSR, 1987, komedie, 87 min.

PLAVECKÝ STADION 
VENKOVNÍ AREÁL 
Po–Ne 10.00–20.00 hod. 
Informace o otvírací době jsou na www.starz.cz 
nebo na informační tabuli plaveckého stadionu. 

SAUNA 
ZAVŘENO
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INZERCE

OUŘEDNÍK
CENTRUM DVEŘÍ & PODLAH
Strakonice, ul. Písecká (výpadovka na Prahu –budova Garantstav)  
tel.: 777 594 930, vzorkovna 739 657 450
www.dverepodlahy.com, e-mail: info@dverepodlahy.com

PRO OBČANY
PRÁZDNINOVÉ ZAMYŠLENÍ
Svědectví vytrvalosti
Prázdniny se přehouply do druhé polovi-
ny, někteří mají své dovolené za sebou, 
jiní ji teprve vyhlížejí. Některé děti jsou 
vystrašené, že je už půlka prázdnin pryč, 
další si uvědomují, k čemu všemu ještě 
chtějí srpnový čas využít.
Mnoho skutečností, které prožíváme, je 
v hodnocení odvislých od toho, z jakého 
pohledu se na věc díváme, jaká měřítka 
a přístupy používáme. Věřím, že velikost 
a krása života nás dostatečně povzbu-
zuje, abychom nebyli skoupí, abychom 
i ve chvílích rozličných povinností, tlaků 
a potřeb spojených se životem nepod-
léhali úzkoprsosti, ale snažili se hledat, 
kde opravdu můžeme vnímat život v jeho 
pestrosti, hloubce a kráse.
Jedním z takových podnětů mohou být 
setkání s lidmi, které o prázdninách 
navštěvujeme nebo kteří spoluvytváří 
čas dovolených a rekreací. Nemůžeme 
opominout ale také čas, který můžeme 
v tomto období věnovat svým nejbližším 
v rodinách. Moc přeji všem, abychom 
prázdninový čas nezahltili kvantitou sice 
zajímavých aktivit, pro kterou ale opome-
neme, že i naše vztahy potřebují období, 
kdy se navštívíme, potkáme, pobudeme 
spolu – vždyť každý člověk může být 
pro nás darem a inspirací. Záleží, jak se 
na něj jsme ochotni dívat…
Přeji všem krásný letní čas! 
 Roman Dvořák, 
 farář

Poskytnuté individuální dotace 
V současné době se hospodaření města řídí Pravidly rozpočtového provizoria města Strakonice, 
a to až do doby schválení rozpočtu na rok 2019. Z tohoto důvodu nebyly vyhlášeny pravidelné 
programové dotační tituly, a proto níže uvedení žadatelé využili možnosti požádat Radu města 
Strakonice o individuální dotaci dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, v platném znění. Rada může schválit dotaci v maximální výši 50 000 Kč. 

Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice, z. s. – doprava do  
partnerského města Bad Salzungen na vystoupení během Stadtfestu 49 000 Kč
Rideto, s. r. o. – zubní kartáčky pro předškoláky 25 000 Kč
Klub třetí armády Plzeň – pohonné hmoty pro majitele zúčastněných  
historických vozidel květnových oslav 5 000 Kč
TJ ČZ Strakonice, spolek – Běh městem Strakonice dne 21. srpna 2019  25 000 Kč
Martin Řehka (osadní výbor Hajská) – kulturní a společenské vyžití  
obyvatel Hajské   12 600 Kč
TJ Dražejov, z.s. – dětský den v Dražejově 3 000 Kč
Jiří Záhorský (Dechová kapela Nektarka) – na pořízení aparatury  
pro Dechovou kapelu Nektarka 49 980 Kč
TJ Fezko Strakonice, z. s. – akce Zlatý fez na plaveckém stadionu 15 000 Kč
Aeroklub Strakonice, z. s. – dětský den na letišti 5 000 Kč
CTS Sluníčko Strakonice, z. s. – akce Dance show 7 000 Kč
TJ ČZ Strakonice, spolek – na cestovné a ubytování pro starší žáky  
nohejbalu na MČR v Pekle nad Zdobnicí ve dnech 15.–16. 6. 2019 6 000 Kč
Kanoistický klub Otava Strakonice, z. s. – 30. ročník závodů  
ve vodním slalomu na Podskalí  5 000 Kč
Martina Bílková (RM Dance) – činnost tanečního studia RM Dance 50 000 Kč
České dráhy, a. s. – zvláštní jízda parního vlaku ve Strakonicích   10 000 Kč
SK Basketbal Strakonice, z. s. – činnost mládežnických družstev  50 000 Kč
OtavaNet, s. r. o. – školní florbalová liga ve Strakonicích 5 000 Kč
Drahomír Kolenčík – akce Svobodné Strakonice u příležitosti  
oslav 17. listopadu 10 000 Kč
HC Strakonice, z. s. – činnost mládežnických týmů  49 900 Kč
Institut poradenské psychologie, z. s. – nájemné tělocvičny  
ZŠ F. L. Čelakovského na pohybové aktivity  dětí  3 900 Kč
HC Strakonice, z. s. – dofinancování spoluúčasti pro získaný grant  
na realizaci projektu „Rekonstrukce stávajících šaten“ 50 000 Kč
Basketbalový klub Strakonice, z. s. – činnost mládežnických družstev  50 000 Kč
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Civilisté si vyzkouší vojenský dril

Vojenské bojové umění MUSADO, mani-
pulaci se zbraní nebo ovládání protileta-
dlových raketových systémů si vyzkouší 
odvážní civilisté, kteří se přihlásili na akci 
25 hodin s 25. protiletadlovým raketo-
vým plukem. Uskuteční se 30. a 31. srp-
na a připravují ji strakoničtí vojáci. 

Akce je určena zejména lidem, kteří uvažují 
o službě v Armádě ČR nebo aktivní záloze 
a chtěli by sloužit u 25. protiletadlového 
raketového pluku ve Strakonicích. „Během 
25 hodin se seznámí nejen se základními 
dovednostmi, které by měl ovládat každý 
voják z povolání, ale vyzkouší si i další 
činnosti, které se učí příslušníci vojska po-
zemní protivzdušné obrany,“ uvedl zástupce 
velitele strakonického útvaru plukovník 
Jaroslav Daverný.

Civilisté si nanečisto vyzkouší, jak 
zachytit a sestřelit nepřátelské letadlo nebo 
vrtulník. Nacvičovat budou bojové drily při 
kontaktu s protivníkem nebo sebeobranné 
techniky boje zblízka. Dozví se, jak se 

poskytuje první pomoc v bojových podmín-
kách. Na vlastní kůži si zkusí noční orienta-
ci v terénu, čeká je i přespání venku.

Akce se koná již potřetí. Poprvé ji strako-
nický útvar připravil vloni v září a přilákala 
36 lidí. Na druhý ročník, který se konal v 
březnu, dorazilo 29 zájemců. Nechyběly 
mezi nimi ani ženy, prvního ročníku se 
zúčastnily tři, druhého šest.

Informace o akci jsou k dispozici na 
webových stránkách 25. protiletadlového 
raketového pluku (www.25plrp.army.cz/
vojakem-na-zkousku).

Z MĚSTA

Prácheňský soubor v partnerském městě Bad Salzungen
Německé město Bad Salzungen, které je 
partnerským městem Strakonic, uspořáda-
lo 28. až 30. června již 27. městské oslavy 
Stadtfest. Tato rozsáhlá přehlídka kulturního 
dění ve městě probíhá na několika pódiích 
v centru a zahrnovala snad všechny mysli-
telné hudební a taneční žánry, kromě toho 
byla doplněna o výtvarné projekty. Součástí 
slavností byl i folklórní program, na jehož 
přípravě se podílela místní taneční skupina 
Tanzkreis Werrataler.

Protože mezi městy Bad Salzungen 
a Strakonice již delší dobu probíhají vcelku 
intenzivní partnerské kontakty, byl k účasti 
na folklórní části oslav pozván i zástupce 
strakonické kultury, Prácheňský soubor písní 
a tanců Strakonice. Ten předvedl divákům 
ve svých čtyřech pódiových vystoupeních 
různorodý program dudácké muziky s ta-
nečními čísly i sborovým zpěvem především 
z oblasti Strakonicka a Pošumaví. Na pódiu 
se střídal s místními tanečními skupinami 
a s druhým pozvaným zahraničním folk-
lórním souborem Matyö, který přicestoval 

z dalšího partnerského města Bad Salzunge-
nu, maďarského Mezökövesd. Vyvrcholením 
slavností byl velkolepý průvod ulicemi, 
kterého se zúčastnily snad všechny kulturní, 
sportovní, společenské a zájmové spolky 
a skupiny působící v Bad Salzungenu. V prů-
vodu nechyběl ani Prácheňský soubor, který 
tak mohl pozdravit místní obyvatele a přitom 
si potvrdit jejich zájem o naši lidovou kulturu 
a završit tím pozitivní dojmy z přátelského 
přijetí a celkové srdečné atmosféry v průběhu 
návštěvy v Bad Salzungenu. 

 Václav Novák,  
 Prácheňský soubor

Mladí hasiči na soustředění

Štědronín je pro mladé strakonické hasiče 
synonymem týdenního soustředění, cvičení, 
ale i her, které tráví se svými vedoucími. 
Hlavní náplní je především prohlubování 
odborné přípravy v požárních dovednostech 
a znalostech. Zdokonalují se jak v proti-
požárních zásazích, tak v kurzech první 
pomoci. Pozdravit hasičské mládí přijel do 
Štědronína starosta města Břetislav Hrdlič-
ka. Podporovat nejen profesionální a dob-
rovolné hasiče je jistě potřebné a důležité. 
Avšak neméně důležitá je snaha města roz-
víjet aktivity týkající se vzdělávání mládeže, 
které vedou k jejich zdokonalování v hasič-
ských dovednostech i poskytování účinné 
první pomoci a výchově nové dobrovolné 
a snad i profesionální generace hasičů.  

 Markéta Bučoková, PR 

Kabelkový veletrh
Pokud máte doma kabelky, které už 

nenosíte, ale stále by mohly někomu udělat 
radost, neváhejte a přineste je do redakce 
Strakonického deníku v Lidické 169 (na-
proti kinu Svět). Burza kabelek bude 4. září 
v IGY České Budějovice. Výtěžek je pro 
talentované děti.

 Petr Škotko, Strakonický deník

JANA SAMCOVÁ 
tisková a informační důstojnice 25. plrp Strakonice

Foto: P. Kurek

Foto: archiv souboru

Na simulátoru protiletadlového raketového kompletu 
si vyzkouší zachytit a cvičně ničit nepřátelské 
vzdušné cíle.  Foto: J. Samcová

Více na www.souteze.strakonice.eu
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Netradiční poděkování  
učitelkám MŠ U Parku
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili 
učitelkám speciální poděkování za to, jak se jejich dětem věno-
valy. Kromě společně stráveného odpoledne na školní zahradě 
jim složily děkovnou básničku. Její část zveřejňujeme, zbytek 
najdete na webu města, v záložce odbor školství a cestovního 
ruchu – aktuality. 

Další školní rok zase končí,
pro nás je však poslední.

Je čas rozloučení, je čas poděkování.
Už nebudeme si celé dny hrát,
už nebudeme v poledne spát,

už jsme velké děti, co do školy musí jíti.
Rozdělí nás na vždycky od kámoše, kámošky.
Velké díky patří vám, co měl jsem tu tolik rád.
Byly jste nám mámou, někdy babičkou či tetou.

Dnes nám slzy po tváři tečou,
když loučíme se touhle větou.

A tak dovolte nám, abychom vám poděkovali
za všechny roky, měsíce a dny,

které jste strávily s našimi dětmi – alespoň malou
básničkovou abecedou.

 Rodiče Dráčat z MŠ U Parku

PRO OBČANY
Soutěž mladých zdravotníků zná vítěze
Okresní soutěž družstev mladých zdravotníků pro první stupeň 
základních škol vyhrálo družstvo SDH Pražák a pro druhý stupeň 
ZŠ Povážská. Odměnou pro obě družstva byl výlet na koloběžkách 
do Katovic na zmrzlinu, který si užily v závěru června. Odměnou 
za druhé místo v obou kategoriích, které obsadila družstva ZŠ 
Povážská, byla výuka hry discgolf na hřišti pod Hvězdou. Soutěž 
pořádalo Okresní sdružení Českého červeného kříže Strakonice 
15. května v letním plaveckém areálu.
 Helena Mocová Linhartová, 
 OS ČČK Strakonice 

Pozvánka pro seniory  
na grilování s Pavlem Drdelem
Rada seniorů města Strakonice a infocentrum 
pro seniory vás zvou na letní grilování s ochut-
návkou, které se uskuteční v úterý 13. srpna na dvorku infocentra pro 
seniory od 16.00 hodin. O skvělou pohodu se postará šéfkuchař Pavel 
Drdel. Předvede grilování zeleniny, masa a špekáčků na pivě. Proto 
neváhejte a přihlaste se na naše kulinářské odpoledne v infocentru 
pro seniory, U Sv. Markéty 58, tel.: 720 043 670 a u předsedkyně rady 
seniorů Marcely Štverákové, tel.: 602 340 099. Vstupné 50 Kč.
 Marie Žiláková, 
 infocentrum pro seniory
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Kuba posílá za každý svůj bod 
nadaci 1000 USD. Fanděte mu 
s námi a přispějte formou DMS. 

DMS číslo 87 777
DMS KLUKPUK 30/60/90

www.nadacejakubavoracka.cz

pridejte se 
ke Kubovi
PODPOŘTE PACIENTY 
S ROZTROUŠENOU 
SKLERÓZOU
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V  H L AV N Í  R O L I 

VOJTĚCH DYK

   H U D B A / T E X T Y / L I B R E T O 

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ

kultovní MUZIKÁL

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

Mistni noviny_95x65_Holmes.indd   1 06.05.19   10:42
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Strakonický pivovar slaví letos 370 let 
své existence. Za tuto dobu prožil mnoho 
změn a zvratů. Měnil své působiště i sor-
timent svých výrobků. Pojďme se podívat 
pomocí převyprávění dvou dochovaných 
archivních dokumentů na povinnosti a ná-
plň práce pivovarského správce a sládka. 
Zkoumané písemnosti patří mezi takzvané 
instrukce pocházející z konce 19. století 
a vydal je pro své zaměstnance výbor 
právovárečného měšťanstva ve Strakoni-
cích, hlavní řídicí orgán pivovaru v tomto 
období. 

Povolání správce
Profese správce pivovaru spadala 

plně pod patronát výboru. Správce 
musel neodkladně vykonávat 
jeho rozhodnutí, přičemž mu 
je sděloval buď předseda, nebo 
v době jeho nepřítomnosti 
místopředseda. V otázce 
nákupu materiálu, surovin nebo 
kancelářského vybavení rozho-
doval rovněž výbor a správce působil vlastně 
jen jako pomocný orgán. Pouze pokud šlo 
o neodkladnou záležitost, mohl rozhodnout 
sám, avšak hned na další výborové schůzi 
si musel připravit zdůvodnění svých kroků. 
Konal tak pouze tehdy, když hrozilo, že 
z důvodu prodlení by pivovar mohl utrpět 
finanční ztrátu.

Mezi jednu z hlavních pracovních náplní 
správce patřilo vykonávání oprav na domech 
a hostincích, které pivovaru patřily. Do 
rozsahu 40 korun směl provádět práce dle 
svého rozhodnutí. V případě, že cena oprav 
přesáhla tuto částku, musel věc projednat 
výbor, který vydal buď pozitivní, nebo nega-
tivní stanovisko. 

Další oblastí zájmu správce měl být 
prodej piva. Velká pozornost se kladla na 
to, aby k odběratelům patřili ti, kteří doká-
žou dostát svým finančním povinnostem. 
Správce dostal za úkol s nimi vejít v kon-
takt a zkontrolovat jejich solventní stránku, 
tedy jestli budou schopni za objednaný 
pivní mok včas zaplatit a nebudou zapomí-
nat objednané sudy splácet. I po uzavření 
obchodního kontraktu nadále sledoval 
hospodářskou situaci u jednotlivých 
odběratelů, o níž měl informovat 
v případě zájmu členů na 
schůzích výboru.

V rámci svých povin-
ností evidoval správce 

i přehled zásob jed-
notlivých potřebných surovin. Jednou 
za měsíc je předkládal výboru. Mezi tyto 
suroviny patřil i led, o nějž se staral spo-
lečně se sládkem. V případě jeho nadbytku 
bylo dovoleno led odprodávat za poplatek 
cukrářům nebo na základě lékařského 
předpisu nemocným.

Při nástupu do zaměstnání skládal správ-
ce určitou kauci jako hodnotu své odpo-
vědnosti vůči zaměstnavateli. Jestliže jeho 
zaviněním došlo k rozbití nebo poškození 
majetku pivovaru, částka se strhla právě 
z této kauce. 

Co se týká dovolené, nesměl správce 
opustit bez svolení předsedy nebo místo-
předsedy svou pozici. Pokud se jednalo 
o vycestování do rozsahu tří dnů, stačilo 
toto svolení, pokud se však vydal na delší 
cestu, potřeboval svolení výboru.

Zkoumaná instrukce pro správce čítá 
sedmnáct bodů a dokládá navíc mimo výše 
napsané, že přicházel do styku i s finanč-

ními prostředky, staral se o denní kasu 
podniku. Dále měl pod sebou i několik 
zaměstnanců, kočího nebo domovníka, za 
něž zodpovídal a kteří na jeho návrh mohli 
být propuštěni. 

Povolání sládka
Rovněž funkce sládka patřila podle zně-

ní stanov pod správu výboru a jeho dozor. 
Jeho rozhodnutí musel sládek dodržovat, 

plnit a svědomitě vykonávat. Mimo 
výbor však tato profese nebyla 

nikomu v pracovní hie-
rarchii podřízena. 

Mezi hlavní 
povinnost sládka 

patřilo vařit dle znění 
instrukce: „Pivo čisté, 
chutné, řízné, trvanlivé a vůbec výborné 
pivo, a to pokud možno s největším šetře-
ním hmot čili materiálu.“ Ekonomická pro-
vázanost výsledného produktu a možného 
finančního zisku je tedy více než jasná. 

Sládek dohlížel na základní hmoty 
potřebné k výrobě pěnivého moku. Jednalo 
se o slad, chmel, ječmen, ale také o dříví, 
uhlí. Ceny těchto hmot určoval výbor, 
avšak sládek se směl vyjádřit k odebírané 
jakosti jednotlivých surovin a na základě 
jeho dobrozdání byly konkrétní suroviny 
vybírány a nakupovány. Uchovávání ječ-
mene, sladu a chmele probíhalo v určených 
skladech a klíče od nich měl právě sládek, 
čímž zároveň dostával stav těchto surovin 
přímo pod svou zodpovědnost. 

Portfolio pracovních činností sládka 
bylo poměrně široké. Zajišťoval šrotování 
sladu, požahování sudů a nádob, jejich 
spravování a opravování, uskladňování 
ječmene, výstav piva. Kromě toho se 
staral i o záležitosti strojnické. Při výsta-

Legitimace vlastníka várečného práva.  
Foto v textu - typář pivovaru Strakonice

LIBOR STANĚK 
Státní okresní archiv Strakonice

Střípky z historie pivovaru – zaměstnancům se pivo             rozlévalo čtyřikrát denně 
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vu piva se měl řídit stářím vyráběného 
nápoje a podle něj plnit postupně patřičné 
sudy.

K zajištění svých povinností obdržel 
k ruce sládek personál, kterému zadá-
val práci a byl za něj zodpovědný. Sám 
musel jít příkladem a nabádat své podří-
zené k činnosti a kázni. V případě, že by 
docházelo k zahálce, neplnění pracovních 
úkolů, nebo dokonce větší konzumaci alko-
holických nápojů, odpovědnost přecházela 
přímo na sládka. Na druhou stranu pivovar 
dovoloval sládkovi, aby ty, kteří neplnili 
vzorně své povinnosti nebo patřili k ná-
chylnějším stran konzumace alkoholu, sám 
propustil.

Udržet pracovní morálku v odvětví, 
jakým bylo pivovarnictví, se mohlo stát 
poměrně náročným, neboť jeden z bodů in-

strukce nakazoval sládkovi rozlít chase 
a lidu v pivovaru zaměstnanému 
čtyřikrát denně pivo, a to v rozsahu 

jednoho až jednoho a půl litru 
podle vykonávané práce. Tyto 
dávky se dávaly ráno, v poled-
ne, ke svačině a večer. Platil 
přísný zákaz takto darované 

pivo vynášet za brány pivovaru, 
a proto muselo být konzumováno 

v jeho areálu.
Sládek patřil v pivovaře mezi důležitou 

profesi, proto muselo být pamatováno i na 

případ, kdyby onemocněl nebo potřeboval 
odcestovat na delší čas mimo město. Slá- 
dek za sebe určoval náhradníka, za kterého 
zaplatil kauci. V případě, že by náhrada 
způsobila nějaké zásadní škody, náhrady 
byly brány právě z ní. Bez svolení předsedy 
navíc nemohl sládek pobývat mimo Strako-
nice více než dva dny. Jestliže se rozhodl 
odcestovat na více než osm dní, musel 
dostat svolení od všech členů výboru. 

Zkoumaná instrukce pro sládka se sklá-
dala ze čtrnácti bodů a snažila se pokrýt 
všechny povinnosti jeho profese, podle 
nichž se musel řídit. Nezapomínala ani na 
další podřízené sládkovi, mezi ně patřil 
bednář, tedy výrobce sudů, nebo strojník. 
Hodnotu jejich mzdy určoval po schválení 
výborem právě sám sládek. 

Jestliže správce domlouval s odběrateli 
cenu, kontroloval, zda pravidelně platí do-
mluvené částky, sládkova funkce byla jiná. 
K jeho úkolům patřilo navázat s odběrateli 
kladný vztah, být k nim vlídný a snažit 
se chmelový výrobek svým zákazníkům 
dobře prodat. 

Dochované instrukce ukazují, jak dobře 
si právovárečné měšťanstvo ve Strakoni-
cích bylo vědomo důležitosti obou funkcí 
pro zdárné fungování jejich podnikání. 
Skrze pečlivě sepsané povinnosti lze 
alespoň částečně nahlédnout pod pokličku 
obou zaměstnání na konci 19. století. 

Mapa pivovarů v Rakousku-Uhersku  Foto: 3x SOkA Strakonice

Ze zápisníku  
městské policie
Během června řešili strážníci městské 
policie více než pětistovku událostí. Byly 
mezi nimi i dva případy, při kterých posky-
tovali první pomoc. V prvním případě jsme 
byli upozorněni mužem na ženu ležící 
na chodníku, které 
se udělalo nevolno. 
Strážníci jí přivolali 
záchrannou službu. 
Ve druhém případě 
se jednalo o děvče, 
které si způsobilo 
zranění pádem na 
dětském hřišti. Strážníci dívku s doprovo-
dem převezli do strakonické nemocnice. 
Strážníci ale řešili i případy, při kterých 
museli použít donucovacích prostředků, 
jako například proti muži, který napadal 
všechny kolem sebe na čerpací stanici. 
Nakonec byl odvezen do protialkoholní 
záchytné stanice do Českých Budějovic. 
Donucovací prostředky použili i proti 
vandalovi, který v noci ukopával zrcátka 
u vozidel.
Na Policii ČR jsme v červnu předávali dvě 
podezření ze spáchání trestného činu. 
Řešili jsme 19 přestupků na úseku majetku, 
veřejného pořádku, či v souvislosti s obec-
ně závaznými vyhláškami. Byly mezi nimi 
drobné krádeže, porušení zákazu kouření 
na autobusovém nádraží, volně pobíhající 
psi, psi bez náhubku, ale i „rybáři“ bez 
rybářského lístku.
Více než 160 přestupků řešily hlídky 
v oblasti dopravy. Bohužel stále potká-
váme a řešíme neosvětlené cyklisty nebo 
případy, kdy mladík sedne za volant s 2,9 
promile alkoholu, či žena řídí bez řidičské-
ho oprávnění. Policistům ČR jsme předali 
dvě hledané osoby. Několik poraněných 
zvířat jsme odvezli do záchranné stanice 
do Makova, devět psů skončilo ve strako-
nickém útulku.
V rámci prevence jsme v  červnu zorgani-
zovali protidrogový vlak, několik ukázek 
v rámci dětských dnů nebo pro žáčky ma-
teřských škol. Pro studenty střední školy ve 
Volyni se konal jako každoročně za účasti 
všech složek integrovaného záchranného 
systému tzv. Aktiv.
Mimo to vyjížděly hlídky ke 174 ozná-
mením od vás, řešily 34 nálezů, našly 
i s vaším přispěním deset nezajištěných 
vozidel.
 Milan Michálek, 
 velitel Městské policie Strakonice 

Střípky z historie pivovaru – zaměstnancům se pivo             rozlévalo čtyřikrát denně 
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